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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

07.11. 2010/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 03. november 2010 kl. 12.00-16.30  

Møtested: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

 

  

* 

 

Deltakere: Arne C. Nilssen, (Tromsø Museum), Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum 

(Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Bergen Museum) og Solveig Bakken (NTNU 

Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

 

Sak 13/10: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 14.09. 2010 

 

Innkalling, saksliste og referat ble godkjent. Orienteringssaker ble behandlet før sak 14/10.  

Fem saker ble meldt under eventuelt, hvorav en (faggruppe for sopp/lav) ble lagt inn i 

diskusjonen under sak 15/10. 

 

Gruppa ønsker at referatene fra koordineringsgruppemøtene fremlegges for Styret til 

orientering. 

 

 

Orienteringssaker 

1. Mandater for faggruppe entomologi og faggruppe karplanter er godkjent etter 

sirkulasjon blant styrets medlemmer 

2. Arne Nilssen orienterte om oppstart i faggruppe entomologi. Referat fra gruppas møte 

med fordeling av arbeidsoppgaver samt første utkast til prosjektplan er forelagt 

koordineringsgruppa. 

3. Jarle Ebeling og Tor Tønsberg orienterte om status for arbeidet i faggruppe karplanter. 

Bergen Museum er i produksjon. Tromsø Museum og Naturhistorisk museum arbeider 

med testing av applikasjonen. Testrapport vil foreligge i uke 45. 

4. Solveig Bakken orientert om samarbeidsprosjekt mellom NTNU IT, Vitenskapsmuseet 

og DUG som pilot for migrering av soppdata til ny applikasjon. Prosjektet er i rute og 

ferdigstilles 15.12. 2010. 

5. Fridtjof Mehlum orienterte om utfordringer knyttet til tilsetting av koordinator for 

naturhistorie, jfr. styrevedtak D-sak 05/3-10. Kan behovet for både fagkompetanse og 

prosjektstyringserfaring dekkes gjennom en delt løsning, kjøp av tjenester?  
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Sak 14/10: Geologidatabaser - kontakt og mulig samarbeid med NGU 

 

Museene har i ulik grad digitalisert sine geologiske samlinger ved bruk av lokale og til dels 

personavhengige løsninger. Typesamlingen med litteraturreferanser for paleontologi i Oslo 

var en del av testingen av KE EMu, men ellers har ikke geologisamlingene vært prioritert 

innenfor MUSITs aktiviteter. Det har på innledende plan vært kontakt mellom NHM og NGU 

for å bli orientert om status for digitalisering av deres samlinger og databaser. NGU er 

internasjonalt orientert mhp tesauruser, og det vil være interessant å se hva som allerede 

eksisterer av ressurser og løsninger. Det vil samtidig være interessant å undersøke hva NGU 

evt. har behov for å (videre)utvikle av løsninger for sine samlinger.  

 

Koordineringsgruppa ber NHM v/Fridtjof Mehlum om å følge opp kontakten med NGU for å 

få en status for deres samlinger. 

 

 

Sak 15/10: Handlingsplan naturhistorie for 2011 

 

Koordineringsgruppa har tidligere uttrykt behov for at det utarbeides 3-års planer i tillegg til 

mer detaljerte årlige handlingsplaner. En ønsker fortsatt tilbakemelding fra Styret om det skal 

utarbeides 3-årsplaner, evt. når skal en slik plan foreligge.  

 

Koordineringsgruppa er ikke kjent med at det foreligger noen overordnede føringer for 

utarbeidelse av handlingsplan for 2011. Gruppas utgangspunkt er derfor at handlingsplan for 

naturhistorie 2011 må ta hensyn til: 

 

 Innmeldte behov fra faggruppene i entomologi og karplanter 

 Ressurssituasjon og kapasitet i DUG 

 Løsning og tidspunkt for tilsetting av koordinator i naturhistorie 

 Museenes behov/ønske om etablering av nye faggrupper og aktivitetsområder 

 Ressurssituasjon og kapasitet i museene 

 Mulige eksterne finansieringskilder 

 

Koordineringsgruppa tar som utgangspunkt at det avsettes 1-1,5 åv utviklerressurs til 

naturhistorie i 2011. Gruppa prioriterer sluttføring av karplanteapplikasjonen med migrering 

av data og overgang til produksjonsfase ved alle museene. Videre prioriteres utvikling av 

entomologiapplikasjon med testing av ulike pilotsamlinger. 

 

Det er også et ønske å initiere flere aktiviteter for å skape større eierskap til MUSIT lokalt ved 

museene. Aktuelle oppstartsprosjekter kan være: Faggruppe for sopp og lav, 

forvaltningsmodul felles for naturhistorie, analysemodul, alger. 

 

Faggruppe for karplanter har ikke mulighet til å komme med felles innspill til 

handlingsplanen innen medio november pga reisevirksomhet. Prosjektplan med milepæler for 

entomologi er utgangspunkt for handlingsplan 2011. Leder for koordineringsgruppa rådfører 

seg med faggruppemedlemmer for karplanter, utarbeider forslag til handlingsplan 2011 som 

så sendes koordineringsgruppas medlemmer til kommentar.  
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Sak 16/10: Eventuelt 

 

1. Møteplan 2011 

Saken utsettes til Styret har lagt sin møteplan for 2011. 

 

2. Rapporteringsrutiner og samhandling med faggruppene 

Koordineringsgruppa ber om at faggruppene utarbeider referat fra sine møter. Rapportering av 

aktivitet i faggruppene blir fast sak på møtene i koordineringsgruppa. Faggruppelederne 

mottar referat fra møtene i koordineringsgruppa.  

 

3. Mulig kunngjøring av prosjektmidler i Artsdatabanken og GBiF 

Det er foreløpig ingen signaler om kommende prosjekter og søknadsmuligheter for 

kvalitetssikring av data gjennom Artsdatabanken eller GBiF. Når det gjelder GBiF, er det 

ventet endringer i organisering/finansiering av aktiviteten. Det skal avholdes et avtalemøte 

mellom ADB, GBiF og NHM 16.12. 2010.  

 

4. DNA-modul/analysemodul 

Flere av museene har uttrykt behov for en analysemodul knyttet til objektdatabasene. Det er 

finansiert og utviklet en applikasjon ved NHM for håndtering av DNA-data. Applikasjonen 

fungerer bra, men rettighetene ligger hos et privat firma.  

 

Hvis det er mulig å kjøpe ut kildekoden for denne applikasjonen, bør en vurdere om den kan 

programmeres til MUSITs Oracle-baser og videreutvikles til en felles analysemodul. 

NHM undersøker om de har kravspesifikasjonen og tar kontakt med firmaet for å se på ulike 

muligheter for å kjøpe ut kildekoden. 

 
 


